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Är du sedan tidigare administratör i Funca? Brinner du för att
förbättra arbetet inom LSS-verksamhet och har en relevant
högskoleutbildning?
Låter det intressant att få arbeta med att utbilda i och
implementera Funca i din kommun, ditt företag, eller ditt län?

Då kanske du ska bli certifierad utbildare i Funca?
•
•

•
•

Vad kommer du att göra?
Som certifierad utbildare i Funca är du länken mellan oss och
användarna inom ditt område.
Du organiserar och genomför vår tvådagsutbildning, och
halvdags uppföljning, för administratörer inom det område du
har i ditt uppdrag.
Du arbetar med att implementera Funca och fungerar som ett
stöd för de du utbildar, exempelvis genom regelbundna träffar.
Du sköter det administrativa och praktiska runt dina utbildningar
i samarbete med oss.

Detta kommer att ta en hel del tid i anspråk. Mycket är beroende på hur stort ditt utbildningsområde är. Det är därför viktigt att
beslutet att bli certiferad utbildare är väl genomtänkt, långsiktigt,
samt väl förankrat hos din arbetsgivare.
Det är viktigt att du har stöd från området där du ska utbilda
Din närmsta chef och socialchefen eller motsvarande ska intyga
att du ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar för att hålla
i utbildningarna och implementering av Funca, samt att det är
praktiskt genomförbart med datorer och de program som
erfordras för att använda Funca. Ingen ekonomisk ersättning utgår
från Funca.
Det ska finnas ett beslut taget i kommunen eller inom den privata
verksamheten att ansluta sig till Funca.

Vilka förkunskaper krävs?
Vi vill att du har vana av att arbeta med Funca och är väl insatt i
hur det används.
Du ska ha deltagit i en Funca-administratörsutbildning för någon
av de personer som arbetar i Funca (Sigrid Kulneff eller Jenny
Hultqvist), och din utbildning får inte vara äldre än sex månader.
Är det mer än sex månader sen du gick vår administratörsutbildning, eller om du har gått för en certifierad utbildare, vill vi
att du går utbildningen igen.
• Du bör aktivt ha arbetat med Funca och varit delaktig i
kartläggningar och implementering.
• Relevant högskole- eller YH-utbildning inom området. Folkhögskoleutbildning rankad SeQF 5 eller högre.
• Mycket goda kunskaper om funktionsnedsättningar.
• Arbetslivserfarenhet inom LSS-verksamhet.
• Erfarenhet av att undervisa.
• Datorvana.
• Positivt om du har erfarenhet av implementering i andra
sammanhang.
• Du förväntas ha ett klart uppdrag från din arbetsgivare.
Uppdraget ska vara väl genomtänkt och långsiktigt.
Såväl administratörsutbildning som certifieringsutbildning är
kostnadsfri. Resa och uppehälle ingår ej, utan detta ordnas på
egen hand. Certifieringsutbildningen hålls i Malmö under tre
dagar.
Ansökan
Gå in på vår hemsida: funca.nu. Under ”Certifierad utbildare”
väljer du ”Intresseanmälan till certifieringsutbildning”. På sidan
finns datum för utbildningstillfällen.

